
P r a k  s e  o l o  g i a

nr 148/2008

MAG DA LE NA BA SIAK

In sty tut Dzien ni kar stwa Uni wer sy te tu War szaw skie go

Sy ne ste zja ja ko no we na rzę dzie w ko mu ni ka cji 
mar ke tin go wej 

Jed nym z klu czo wych ele men tów two rze nia stra te gii dzia łań mar ke tin go -
wych jest zro zu mie nie kon su men ta – je go po trzeb, gu stu oraz me cha ni zmów
for mu ło wa nia opi nii i po dej mo wa nia de cy zji. Ba da nie za cho wań kon su -
menc kich mo że być pro wa dzo ne w opar ciu m.in. o psy cho lo gię po staw
i oso bo wo ści, psy cho lo gię emo cji i mo ty wa cji, czy psy cho lo gię eko no micz -
ną. Za nim jed nak doj dzie do pod ję cia de cy zji przez kon su men ta, za cho dzi
sze reg pro ce sów po znaw czych, spo śród któ rych za sad ni czym jest per cep -
cja1. Pro ce sy spo strze ga nia ma ją bo wiem, jak pi szą Fal kow ski i Tysz ka, klu -
czo we zna cze nie w ro zu mie niu i kon tro lo wa niu za cho wań kon su menc kich.
Ota cza ją ca czło wie ka rze czy wi stość ryn ko wa za wie ra bodź ce bez po śred nio
od dzia łu ją ce na je go sys tem per cep cyj ny. Re kla my, de ko ra cje i prze strzen na
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1 Spo strze ga nie, per cep cja (per cep tion): 1. Zbio ro wo ozna cza ta kie pro ce sy, któ re na da ją
spój ność i jed ność in for ma cji sen so rycz nej. Jest to naj bar dziej ogól ne zna cze nie te go ter mi nu
i obej mu je ca łe na stęp stwo zda rzeń, od wy stą pie nia bodź ca fi zycz ne go aż do je go fe no me no -
lo gicz ne go do świad cze nia. Skła da ją się nań ele men ty fi zycz ne, fi zjo lo gicz ne, ner wo we, sen -
so rycz ne, po znaw cze i afek tyw ne. – Ha sło: Spo strze ga nie, per cep cja, [w:] Słow nik psy cho lo -
gii, pod red. A. S. Re ber, Scho lar, War sza wa 2000, s. 6.



lo ka li za cja róż nych ele men tów su per mar ke tów, opa ko wa nia to wa rów, gra -
ficz ne kon struk cje zna ków to wa ro wych są prze cież bodź ca mi ana li zo wa ny mi
przede wszyst kim przez zmysł wzro ku i słu chu2.

Za rów no wzrok, jak i słuch cha rak te ry zu ją się du żą zdol no ścią roz róż nia -
nia bodź có w3, stąd też ich sil ne za an ga żo wa nie w ko mu ni ka cję mar ke tin go -
wą. Ro sną ca świa do mość od bior ców i zwią za ny z nią spa dek sku tecz no ści
od dzia ły wa nia uży wa nych do tej po ry środ ków i ka na łów ko mu ni ka cji spo -
wo do wa ły roz wój in no wa cyj nych tak tyk wy wie ra nia wpły wu, któ re co raz
sil niej an ga żu ją rów nież po zo sta łe zmy sły4. Co raz istot niej szą ro lę w ko mu -
ni ka cji z kon su men tem od gry wa ko mu ni ka cja sen so rycz na, któ ra po przez
za an ga żo wa nie w od biór prze ka zu jak naj więk szej ilo ści zmy słów przy za -
cho wa niu spój no ści ko mu ni ka tów ma na ce lu sil niej sze od do tych cza so we -
go od dzia ły wa nie na od bior cę. 

Ten ro dzaj ko mu ni ko wa nia wraz z per spek ty wa mi roz wo ju, ze szcze gól -
nym uwzględ nie niem zna cze nia, ja kie mo że mieć dla ko mu ni ka cji mar ke tin -
go we j5 bę dzie głów nym te ma tem ni niej sze go ar ty ku łu. Osob na uwa ga zo sta -
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2 A. Fal kow ski, T. Tysz ka, Psy cho lo gia za cho wań kon su menc kich, GWP, Gdańsk 2006,
s. 15.

3 Por. Słuch: gdy w su per mar ke tach po raz pierw szy za czę to pusz czać mu zy kę, sprze daż
wzro sła o 10 %, po nie waż stwo rzo na zo sta ła har mo nij na at mos fe ra, co z ko lei w więk szym
stop niu sku pia ło uwa gę ku pu ją cych. (…) Wzrok: im bo gat sza gra fi ka, tym więk sza szan sa
na suk ces. – M. Lind strom, Dziec ko re kla my, tłum. A. M. Ka wa lec, Świat Książ ki, War sza wa
2005, s. 141. 

4 Por. Roz wój idei i tech nik mar ke tin go wych po bu dza ny przez ro sną ce wy ma ga nia klien -
tów pro wa dzi do opie ra nia dzia łań mar ke tin go wych na no wych wy szu ka nych prze słan kach.
(…) Po wsta je no wy pa ra dyg mat mar ke tin gu opar ty na za ło że niu, że klien ci ocze ku ją cze goś
szcze gól ne go, tj. do znań, któ re w spo sób istot ny roz sze rza ją ofer tę, two rząc no we do świad cze -
nia. Jest to moż li we dzię ki wy ko rzy sty wa niu me cha ni zmów per cep cji i od dzia ły wa niu
na wszyst kie zmy sły, tj. wzro ku, słu chu, za pa chu, do ty ku, sma ku. – Mar ke ting do znań i do -
świad czeń – za sa dy i ro la w od dzia ły wa niu na klien tów, K. Ma zu rek -Ło pa ciń ska, [w:] Eks -
pan sja czy re gres mar ke tin gu?, pod red. E. Du li niec, L. Gar nar skie go, Pol skie Wy daw nic two
Eko no micz ne, War sza wa 2006, ss. 317–318.

5 Ko mu ni ka cja mar ke tin go wa jest naj czę ściej okre śla na ja ko ze spół in for ma cji (sy gna -
łów), któ re fir ma emi tu je z róż nych źró deł w kie run ku nie tyl ko swo ich klien tów, lecz tak że in -
nych pod mio tów oto cze nia mar ke tin go we go, do staw ców, po śred ni ków, kon ku ren tów, li de rów
opi nii itp.), oraz ze spół in for ma cji, któ re fir ma zbie ra z ryn ku (me ga tren dy, po trze by, pre fe -
ren cje na byw ców, ten den cje roz wo jo we go spo dar ki itp.) – Re kla ma ja ko na rzę dzie ko mu ni ka -
cji ma so wej, Bo gna Pi lar czyk, [w:] Ko mu ni ko wa nie się w mar ke tin gu, pod red. H. Mru ka,
Pol skie Wy daw nic two Eko no micz ne, War sza wa 2004, s. 17. 



nie po świę co na dy na micz nie roz wi ja ją cej się od mia nie ko mu ni ka cji sen so -
rycz nej, któ ra na zy wa na tu bę dzie ko mu ni ka cją sy ne ste tycz ną. Ko mu ni -
ka cja opar ta na od dzia ły wa niu na zmy sły za kła da wy wie ra nie wpły wu
na od bior cę rów nież w spo sób nie jaw ny, co utrud nia jej kla sy fi ka cję etycz -
ną. Peł na ana li za te go ro dza ju dzia ła nia mu si uwzględ niać wie le aspek tów
jed nost ko wych sy tu acji, dla któ rych ana li zy nie ma tu miej sca. Dla te go też
opis za gro żeń, ja kie nie sie, zo sta nie ogra ni czo ny do przed sta wie nia jej po -
ten cja łu ma ni pu la cji od bior cą.

Pierw sze za awan so wa ne sta dium roz wo ju ko mu ni ka cji sen so rycz nej
– aro ma mar ke ting 

Jed ną z naj bar dziej roz wi nię tych ga łę zi ko mu ni ka cji sen so rycz nej jest
aro ma mar ke tin g6. Po pu lar no ści mar ke tin gu za pa cho we go do wo dzić mo że
za rów no ro sną ca ilość firm ofe ru ją cych usłu gi z te go za kre su, jak rów -
nież po świę co ne tej te ma ty ce opra co wa nia teo re tycz ne. Za rów no stro ny in -
ter ne to we, jak i ar ty ku ły na uko we opi su ją ce to no we na rzę dzie wy wie ra nia
wpły wu na kon su men ta, pod kre śla ją je go sku tecz ność. 

W opra co wa nej przez A. Ma ly sę -Ka le tę i A. Mi cha łow ską kla sy fi ka cji
ty pów aro ma mar ke tin gu uwa gę zwra ca ilość funk cji, ja kie dzię ki te mu na -
rzę dziu mo że zo staźć speł nio na: Naj bar dziej istot nym ce lem aro ma mar ke tin -
gu jest nie wąt pli wie pro mo cja sprze da ży. Dzię ki wy ko rzy sta niu za pa chów
moż na wy wo łać u po ten cjal ne go kon su men ta re ak cje po wo du ją ce m.in.
zwięk sze nie za in te re so wa nia pro duk tem, miej scem lub usłu gą, wy dłu że nie
po by tu w okre ślo nym miej scu, wzrost skłon no ści do za ku pu da ne go pro duk -
tu lub usłu gi, zwięk sze nie kon ku ren cyj no ści ofer ty, punk tu sprze da ży oraz
ob ro tów. Jak wy ni ka z ana li zy moż li wo ści za sto so wa nia kom po zy cji za pa -
cho wych i wpły wu, ja ki mo gą wy wrzeć na czło wie ka, moż na wy róż nić trzy
pod sta wo we ro dza je aro ma mar ke tin gu: Aro ma mar ke ting ze wnętrz ny któ ry
jest skie ro wa ny na ze wnątrz przed się bior stwa i sto so wa ny w ce lu wy wo ła nia
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6 Aro ma mar ke ting to wy ko rzy sta nie za pa chu w od dzia ły wa niu na na byw cę w pla ców kach
sprze da żo wych (…) Aro ma mar ke ting jest dzie dzi ną, przed któ rą otwie ra ją się co raz szer sze
per spek ty wy i być mo że sta no wi je den ze spo so bów na po pra wę sku tecz no ści dzia łań mar ke -
tin go wych – Aro ma mar ke ting ja ko no wo cze sna kon cep cja mar ke tin go wa w kon tek ście wpły -
wu na za cho wa nia kon su men tów, A. Ma ly sa -Ka le ta, A. Mi cha łow ska, [w:] Ibi dem, s. 299.



okre ślo nej re ak cji u klien ta/na byw cy. (…) Aro ma mar ke ting we wnętrz ny, któ -
ry jest skie ro wa ny do we wnątrz fir my. (…) Aro ma mar ke ting mie sza ny, któ ry
jest skie ro wa ny za rów no do per so ne lu, jak i klien tó w7.

Ana li za ofert firm zaj mu ją cych się aro ma mar ke tin giem skła nia do przy -
ję cia nie co in ne go kry te rium po dzia łu – ze wzglę du na cel i spo sób od dzia -
ły wa nia. Na tej pod sta wie mo że my wy róż nić dwa ro dza je mar ke tin gu za pa -
cho we go8. Pierw szy z nich dą ży do wy wo ła nia re ak cji im pul so wej.
Przy kła dem mo że być roz ta cza nie in ten syw ne go za pa chu bu łe czek w dzia le
pie czy wa w su per mar ke cie9. Od dzia ły wa nie te go ro dza ju ma cha rak ter do -
raź ny – je go ce lem jest skło nie nie kon su men ta do do ko na nia za ku pu10.
Nada nie sta łe go za pa chu da ne mu pro duk to wi mo że stać się je go wy róż ni -
kiem, ce chą fi zycz ną, któ ra two rzy toż sa mość lub wi ze ru nek mar ki11. Przez
uru cha mia nie za mie rzo nych sko ja rzeń, za pach mo że wpły wać na sto su nek
od bior cy do da ne go pro duk tu, mar ki, oso by. W dal szej per spek ty wie mo że
spo wo do wać efekt nada nia na zwie fir my (lub wy two ro wi jej dzia łal no ści)
zna cze nia sko ja rze nio we go12. Te go ty pu dzia ła nia ma ją cha rak ter dłu go fa lo -
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7 Ibi dem, s. 301–302.
8 Pro po zy cja wła sna, opar ta na ob ser wa cji ofert firm zaj mu ją cych się aro ma mar ke tin giem. 
9 Na jed nej z stron in ter ne to wych po świę co nych aro ma mar ke tin go wi mo że my prze czy tać

na stę pu ją cą za chę tę do sto so wa nia aro ma mar ke tin gu: Wie my prze cież jak trud no oprzeć się
po ku sie za ku pu pie czy wa, gdy już po czu li śmy je go świe ży za pach. Tę sa mą re ak cję moż na
prze cież wy ko rzy stać w na szej co dzien nej pra cy. Za pa chy dzia ła ją nie zmier nie sil nie (tak
świa do mie jak i pod świa do mie), wy wo łu ją re ak cje i przy wo łu ją emo cje zwią za ne z da nym za -
pa chem – www.aro ma mar ke ting.pl, da ta do stę pu: 15 02 08.

10 Ba da nia do wo dzą, że od dzia ły wa nie te go ro dza ju jest sku tecz ne: Jed no z naj bar dziej
po pu lar nych opra co wań na uko wych au tor stwa Dok tor An ji Stohr z Uni wer sy te tu w Dres den
po twier dza ogrom ny wpływ pro fe sjo nal nie za sto so wa ne go mar ke tin gu za pa cho we go na efek -
ty sprze da ży. Zgod nie z po wyż szy mi ba da nia mi dzię ki wy ko rzy sta niu zmy słu po wo nie nia moż -
na: zwięk szyć sprze daż o 6%, za trzy mać klien ta o 15,9% dłu żej w skle pie/pla ców ce, zwięk szyć
ten den cje do za ku pu o 14,8% – www.aro ma mar ke ting.pl, da ta do stę pu: 15 02 08.

11 Za pach, sta no wią cy no wość w po łą cze niu z mar ką pro duk tu, po zwa la na wy po zy cjo no -
wa nie fir my, na da je mu war tość, któ rej nie ma ją in ni. – Ibi dem, da ta do stę pu: 15 02 08.

12 Zna cze nie sko ja rze nio we (me aning, as so cia ti ve), w swo bod nym ro zu mie niu: wszyst ko
to, co przyj dzie na myśl da nej oso bie po usły sze niu ja kie goś sło wa. Zan cze nie sko ja rze nio we
mo że obej mo wać za row no zna cze nie ko no ta cyj ne (na sło wo dom przy cho dzi ko muś na myśl
bez pie czeń stwo), zna cze nie de no ta cyj ne (ra kie ta świetl na na sło wo nie bez pie czeń stwo), zna -
cze nie od nie sie nio we (Azor na sło wo pies) i wie le in nych po wią zań. – Ha sło: Zna cze nie sko -
ja rze nio we, [w:] Słow nik psy cho lo gii, op. cit., s. 891.



wy. Sta no wią dru gi, z przy wo ły wa nych tu ro dza jów aro ma mark tin gu – aro -
ma bran ding.

Ro sną ca po pu lar ność aro ma mar ke tiin gu po zwa la ro ko wać dy na micz ny
roz wój ca łej dzie dzi nie mar ke tin gu at mos fe ry. Moż na za tem przy pusz czać,
że w od biór ko mu ni ka tów mar ke tin go wych rów nie czę sto jak do tych czas
zmysł wzro ku i słu chu an ga żo wa ne bę dą zmy sły do ty ku i sma ku. 

Sy ne ste zja ja ko na rzę dzie w ko mu ni ka cji z kon su men tem

Ko mu ni ka cja sen so rycz na jest tym sku tecz niej sza, im więk szą ilość zmy -
słów an ga żu je. Stra te gie wy wie ra nia wpły wu na per cep cję mar ki, pro duk tu
czy or ga ni za cji co raz czę ściej an ga żu ją w ten pro ces rów nież zmy sły do ty ku
i sma ku. Ba da nia Ro zen fish prze pro wa dzo ne w 2000 ro ku ujaw nia ją, że pro -
duk ty, któ re od wo łu ją się do zmy słu do ty ku, pod nio sły war tość bran ży roz ryw -
ko wej śred nio o 17%13. Do świad cze nie sma ku da ne go pro duk tu mo że być
wspo ma ga ne przez do zna nia an ga żu ją ce in ne zmy sły: Bar dzo wie le sło dy czy
po ja wia ją cych się na ryn ku ma ja kiś do dat ko wy chwyt. Wi ru ją ce li za ki, któ re
pod świe tla ją się jak la se ry al bo gra ją mu zy kę. Cu kier ki, któ re wy bu cha ją
(…)14. Ana li zu jąc spo so by kre owa nia wi ze run ku mar ki za po mo cą zmy słów,
Lind strom stwier dza: Kre owa nie mar ki po le ga na od wo ły wa niu się i ape lo -
wa niu do wszyst kich zmy słów. Im wię cej zmy słów da je się za an ga żo wać, im
więk szą się wy twa rza mię dzy ni mi sy ner gię, tym sil niej szy wi ze ru nek mar ki
bu du je się i two rzy w umy słach od bior có w15. Sko ja rze nia sma ko we by wa ją
wy wo ły wa ne przez od dzia ły wa nie na in ne zmy sły, np. na zmysł wę chu: Mam
gum kę, któ ra tak pysz nie pach nie tru skaw ka mi, że mam ocho tę ją zje ść16

– mó wi przed sta wi ciel ba da nych przez Mar ti na Lind stro ma na sto lat ków..
Kie ru nek, w ja kim dzia ła nia te zmie rza ją, cha rak te ry zu ją wła ści wo ści bli -

skie ce chom ty po wym dla sy ne ste zji. Ta bo wiem, ro zu mia na ja ko śro dek li -
te rac ki, ozna cza łą cze nie i prze kształ ca nie róż nych wra żeń zmy sło wy ch17,
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13 M. Lind strom, op. cit., s. 136.
14 Ibi dem, s. 139.
15 Ibi dem, s. 141.
16 Ibi dem, s. 139.
17 Por.: Sy ne ste zja (…) – współ od czu wa nie, łą cze nie i prze kształ ca nie róż nych wra żeń

zmy sło wych, (…) Me cha nizm sy ne ste zji sta no wi mo ty wa cję wie lu zja wisk z za kre su ję zy ko we -
go – sym bo li zmu dźwię ko we go. (…) Uję cia sy ne ste tycz ne mo gą być pod sta wą roz bu do wa -



w psy cho lo gii na to miast jest to stan, w któ rym do świad cze nie zmy sło we,
nor mal nie zwią za ne z jed ną mo dal no ścią zmy sło wą, wy stę pu je przy po bu -
dze niu in nej mo dal no ści18. W dzie ciń stwie wszy scy po strze ga my świat sy ne -
ste tycz nie, do pie ro z wie kiem na sza per cep cja sta je się jed no zmy sło wa, choć
nie u wszyst kich pro ces ten do ko nu je się w spo sób peł ny (sy ne ste ta mi by li
m.in. P. Klee, J. Le non, W. Na bo kow). Dla wszyst kich nas sy ne ste zja jest jed -
nak pierw szym do świad cze niem po znaw czym. Mo że stąd wła śnie za mi ło wa -
nie do te go środ ka wy ra zu w mo wie co dzien nej, szcze gól nie w wy ra że niach
zme ta fo ry zo wa nych, ta kich jak: słod kie wo nie, do tyk ci szy, błę kit na nu ta, gę -
sta ciem ność, czy: czar na roz pacz, gorz kie do świad cze nie, krzyk du szy19.

Sy ne ste zja jest środ kiem ję zy ko wym co raz czę ściej wy ko rzy sty wa nym
w re kla mie. Czyn ni kiem sprzy ja ją cym jest tu jej po kre wień stwo z per so ni fi -
ka cją i ani mi za cją, któ re od daw na cie szą się du żą po pu lar no ścią w prze ka -
zach re kla mo wych. Przy kła dem mo że być kam pa nia re kla mo wa mar ki
Whirl po ol, któ rej kre acja od daw na opie ra się na jed nym po my śle – na uoso -
bio nych atry bu tach da ne go sprzę tu do mo we go. Przy kła do wo, po stać ko bie -
ca przed sta wia ją ca wła ści wo ści lo dów ki jest sper so ni fi ko wa nym zim nem.
Jej strój ma chłod ne bar wy (fio let o sza ro me ta licz nym od cie niu, miej sca mi
prze cho dzą cy w biel), za ła ma nia tka ni ny otu la ją cej ra mio na ko bie ty, a tak że
fry zu ra o spi cza stej geo me trii na su wa ją sko ja rze nie z sil nym mro zem,
a mięk ko spa da ją ce płat ki kwia tów – z płat ka mi śnie gu. Ana lo gicz nie przed -
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nych ob ra zów po etyc kich (…). Szcze gól ną war tość po znaw czą przy zna wa ła sy ne ste zji po ety -
ka sym bo li zmu. (…) – Ha sło: Sy ne ste zja, [w:] Słow nik ter mi nów li te rac kich, pod red. J. Sła -
wiń skie go, wyd. IV, Osso li neum, Wro cław 2002, s. 551.

18 Por.: Sy ne ste zja (sy ne sthe sia, sy na esthe sia), stan, w któ rym do świad cze nie zmy sło we,
nor mal nie zwią za ne z jed ną mo dal no ścią zmy sło wą, wy stę pu je przy po bu dze niu in nej mo dal -
no ści. Te go ro dza ju do zna nia z po gra ni cza mo dal no śći są – do pew ne go stop nia – cał ko wi cie
nor mal ne, np. ni skie dźwię ki wy wo łu ją wra że nie miek ko ści lub peł ni, a wy so kie kru cho ści
i ostro ści, ko lor nie bie ski od czu wa ny jest ja ko zim ny, a czer wo ny ja ko cie pły. Ter min ten jed -
nak ogra ni cza się zwy kle do nie ty po wych przy pad ków, w któ rych wy stę pu ją sta łe i wy ra zi ste
do zna nia z po gra ni cza mo dal no ści zmy sło wych, np. gdy pew ne dźwię ki nie zmien nie wy wo łu -
ją pew ne wra że nie ko lo ru – Ha sło: Sy ne ste zja, [w:] Słow nik psy cho lo gii, op. cit., s. 726.

19 Por: Sy ne ste zja prze ja wia się w zme ta fo ry zmo wa nych wy ra że niach (…), w któ rych
pew ne do zna nia zmy sło we są przed sta wia ne w ka te go riach wła ści wych in nym zmy słom (np.
słod kie wo nie, do tyk ci szy, błę kit na nu ta, gę sta ciem ność) bądź w któ rych za kres sto so wa nia
ka te go rii zmy sło wych ule ga roz sze rze niu przez po wią za nie ich z po ję cia mi abs trak cyj ny mi
(np. czar na roz pacz, gorz kie do świad cze nie, krzyk du szy) – Ha sło: Sy ne ste zja, [w:] Słow nik
ter mi nów li te rac kich, op. cit., s. 551.



sta wio na jest per so ni fi ka cja go rą ca (ob ra zu ją ca ce chy pie kar ni ka, ku chen ki).
Suk nia ko bie ty ma bar wę ogni stej czer wie ni, bę dą ce czę ścią stro ju zwiew ne
szar fy uno szą się ni czym pło mie nie, krę co ne wło sy w ko lo rze brą zu są roz -
pusz czo ne, a wy raz twa rzy ko bie ty -pie kar ni ka o wie le cie plej szy niż ko bie -
ty -lo dów ki20. 

Kam pa nia re kla mo wa Whirl po ol wy ko rzy stu je me cha nizm sy ne ste zji
w ta ki spo sób, że ob ra zy wy wo łu ją sko ja rze nia z uczu ciem (tu: cie pła, zim -
na i in.). Uży cie sy ne ste zji na po zio mie ję zy ko wym mo że my na to miast ob -
ser wo wać m.in. w tek stach re kla mo wych te le fo nów Sam sung (zwłasz cza
tych skie ro wa nych do ko biet). Po cząt ko wy frag ment opi su mo de lu Sam sung
E 420 (o ofi cjal nej na zwie Lil ly) brzmi: Ten te le fon ma dwie twa rze. Pierw -
sza, śnież no bia ła, jest orzeź wia ją co ja sna i de li kat na, na su wa ro man tycz ne
sko ja rze nia z nu tą ka pry su. Dru ga na to miast, czer wo no -czar na, jest na mięt -
na i peł na pa sji – przy wo łu je na myśl frag men ty po wie ści Sten dha la. Lil ly
ma wy smu kłe kształ ty i du ży wy świe tlacz (65 000 ko lo rów)21. Opi sy in nych
mo de li rów nież peł ne są zme ta fo ry zo wa nych sfor mu ło wań, ta kich jak: uwo -
dzi ciel sko gład ka i mi ła w do ty ku po wierzch nia ku si, czy: funk cje drze mią ce
w tym te le fo nie22. 

Tra dy cyj ny apa rat te le fo nicz ny ko ja rzył się przede wszyst kim ze zmy słem
słu chu. Współ cze sny te le fon mul ti me dial ny sta ra się an ga żo wać rów nież
zmysł do ty ku i wzro ku, co znaj du je od zwier cie dle nie w ko mu ni ka cji re kla -
mo wej. Przy kła dem mo że być ha sło kam pa nii mo de lu X100 (rok 2004): mi -
ły w do ty ku lub opis: In spi ro wa ny bla skiem ka mie ni szla chet nych U 600 wy -
po sa żo no w ca łą ga mę atrak cyj nych wi zu al nie ele men tów, w in nym mo de lu
ty po we przy ci ski me nu za stą pił przy po mi na ją cy szkło ekran do ty ko wy23. Ko -
mu ni ka cja mar ke tin go wa kie ro wa nych do ko biet te le fo nów Sam sung wspie -
ra na jest czę sto dzia ła nia mi pro mo cyj ny mi i PR (np. współ pra ca z TVN Sty -
le, z Ma cie jem Zie niem). Ich ce lem jest wzmoc nie nie wi ze run ku mar ki, któ ra
chce być po strze ga na ja ko sty lo wa, ele ganc ka i no wo cze sna. Wy ko rzy sta nie
sy ne ste zji w tek stach re kla mo wych jest spój ne z mi sją fir my, w któ rej za kła -
da się m.in. uła twie nie wie lo stron nej ko mu ni ka cji lu dzi i urzą dze ń24. 
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23 Ibi dem, da ta do stę pu: 9 lutego 2008 r.
24 Ibi dem, da ta do stę pu: 9 lutego 2008 r.



Te go ro dza ju ko mu ni ka cja, umow nie na zy wa na tu ko mu ni ka cją sy ne -
ste tycz ną, by ła by od dzia ły wa niem na da ny zmysł od bior cy za po śred nic -
twem in ne go zmy słu lub też ta kim od dzia ły wa niem na da ny zmysł, któ re go
ce lem by ło by wy wo ła nie sko ja rze nia z od czu ciem zwią za nym z in nym zmy -
słem. Ko mu ni ka cja te go ro dza ju mo gła by spo wo do wać wzmoc nie nie wpły -
wu wy wie ra ne go na od bior cę. Współ two rząc okre ślo ny na strój pod czas kon -
tak tu z da nym pro duk tem, mo gła by kre ować lub przy naj mniej wspie rać
pro ces kre acji wi ze run ku czy toż sa mo ści te go pro duk tu, mar ki, fir my. 

Bu du ją ca Cor po ra te Iden ti ty ko mu ni ka cja wspie ra na jest przez ele men ty
sys te mu wi zu al ne go i sys te mu za cho wa ń25. Sys tem ko mu ni ka cji obej mu je
wszyst kie dzia ła nia, któ rych ce lem jest prze ka za nie od bior cy czy tel nej in for -
ma cji na te mat war to ści fir my, zda rzeń, osób i rze czy, w spo sób zgod ny z za -
mie rze niem przed się bior stwa. Sys tem za cho wań to ogół re la cji, ja kie two rzą
pra cow ni cy w kon tak tach we wnętrz nych i ze wnętrz nych. Obej mu je ce re mo -
nia ły fir mo we, two rzy kul tu rę or ga ni za cji. Po słu gu je się przede wszyst kim
sło wem i ge stem, od dzia łu je za tem głów nie na zmysł wzro ku i słu chu (ton
gło su, dy na mi ka wy po wie dzi), ale rów nież do ty ku (np. gest po wi ta nia
na spo tka niu). Ce lem sys te mu wi zu al ne go jest bu do wa nie sty lu or ga ni za cji
na ba zie pod sta wo wych ele men tów iden ty fi ku ją cych fir mę – ta kich jak znak,
ko lo ry sty ka, la kier nic two. Wi zu al ność an ga żu je wzrok, ale rów nież po przez
licz ne sko ja rze nia, ja kie wy wo łu je, mo że po śred nio od dzia ły wać na in ne
zmy sły, na przy kład na zmysł sma ku przez sko ja rze nie z cie płem lub zim -
nem, słod ko ścią lub ostro ścią26. 

Im lep sza współ pra ca tych trzech sys te mów, tym bar dziej spój na iden ty -
fi ka cja mar ki. Me cha ni zmy sy ne ste zji mo gą mieć tu za tem du że za sto so wa -
nie. Sze ro kie per spek ty wy roz ta cza przed ko mu ni ka cją sy ne ste tycz ną rów -
nież pro ces roz cią ga nia mar ki (brand exten sion). Przy kła dem mo że być sieć
ka wiar ni Mer ce des Ca fe. Nie ty po wość wy ko rzy sta nia ka na łów ko mu ni ka cji
po le ga tu na od dzia ły wa niu na zmysł sma ku w ce lu wy wo ły wa nia sko ja rzeń 
ze zmy słem do ty ku (wy obra że nie od czu cia kom for tu sie dze nia w sa mo cho -
dzie tej mar ki jest spój ne z po czu ciem re lak su pod czas pi cia ka wy). W efek -
cie po wsta je wra że nie „udo słow nie nia” sma ku luk su su27. 
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25 A. M. Ni ko dem ska-Wo łow nik, Nie tyl ko lo go typ – wy róż nie nie i przy na leż ność w biz -
ne sie, Ofic. Wyd. Bran ta, Byd goszcz-Gdańsk 2004, s. 55–60.

26 Por. ibi dem, s. 55–60.
27 Ibi dem, s. 76–77.



In nym przy kła dem mo że być sieć skle pów mar ki Tchi bo, przy two rze niu
któ rej za sto so wa no po łą cze nie trzech ele men tów: skle pu z pro duk ta mi nie -
żyw no ścio wy mi, ba ru ka wo we go i sto iska z ka wą. Li mi to wa ne ko lek cje
pro duk tów zmie nia ne są co ty dzień, przy czym roz pię tość ka te go rii jest bar -
dzo du ża – po cząw szy od sprzę tu go spo dar stwa do mo we go, przez odzież,
po elek tro ni kę. Ele men ta mi naj sil niej iden ty fi ku ją cy mi mar kę do tej po ry
by ły smak i za pach, w du żym stop niu rów nież ko lo ry opa ko wa nia. Te ce chy
fi zycz ne mar ki zo sta ły za cho wa ne w aran ża cji skle pów. Ele men ty do dat ko -
we z za kre su sys te mu za cho wań (np. uprzej ma ob słu ga), któ re tu do łą czo no,
mo gą w efek cie wy wo łać sko ja rze nie ko lo ru nie bie skie go i żół te go z okre -
ślo ny mi ge sta mi, to nem i dy na mi ką gło su28. 

Ko mu ni ka cja sy ne ste tycz na – per spek ty wy roz wo ju

An ga żo wa nie kil ku, a naj le piej wszyst kich zmy słów jed no cze śnie to
tech ni ka, któ ra z pew no ścią zaj mie waż ną po zy cję w stra te giach mar ke tin -
go wych. Wy ni ki ostat nich ba dań For re ster Re se arch ujaw nia ją, że sku tecz -
ność dzia łań mar ke tin go wych skie ro wa nych do seg men tu ryn ku na sto lat ków
wzro sła o 200% z chwi lą, gdy do prze ka zu za czę to wy ko rzy sty wać kil ka ka -
na łów do tar cia29. Opa no wa nie sztu ki kre owa nia te go ro dza ju prze ka zu łą czy
się jed nak rów nież z za gro że nia mi, z któ rych głów nym jest po ten cjał wy wie -
ra nie wpły wu na kon su men ta w spo sób nie jaw ny. Do sto so wa nie sys te mu
spo strze ga nia czło wie ka do ota cza ją cej rze czy wi sto ści fi zycz nej wy ra ża się
w po sta ci tak zwa nych pro gów bodź ca. (…) Próg bodź ca od no si się do wraż -
li wo ści zmy sło wej i okre śla to, co w ogó le mo że być do strze żo ne. (…) Cza -
sa mi by wa i tak, że pew ne bodź ce są wy star cza ją co in ten syw ne (tj. po wy żej
pro gu), by móc je spo strzec, a mi mo to kon su men ci nie zwra ca ją na nie uwa -
gi. Na po zio mie nie świa do mym ta kie bodź ce mo gą jed nak wpły wać na na sze
za cho wa nie30.

Ilu stra cją te go me cha ni zmu mo że być prze pro wa dzo ny przez Wil ke go
(1994) eks pe ry ment do ty czą cy wpły wu za pa chu na de cy zje kon su menc kie.
W ba da niu wzię ło udział 250 ko biet, któ re spo śród 4 par raj stop tej sa mej ja -
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28 Por.: www.tchi bo.pl, da ta do stę pu: 10 września 2007.
29 M. Lind strom, op. cit., s. 129. 
30 A. Fal kow ski, T. Tysz ka, op. cit., s. 18–19.



ko ści (in for ma cja ta nie zo sta ła po da na ba da nym) mia ły wy brać pa rę naj lep -
sze go ga tun ku. Każ dy spo śród trzech pro duk tów zo stał na sy co ny in nym za -
pa chem – kwia to wym, zio ło wym i nar cy zo wym, je den na to miast wca le nie
zo stał na sy co ny – miał za pach ory gi nal ny. Tyl ko 6 ko biet za uwa ży ło, że te -
sto wa ne pro duk ty ma ją za pach, więk szość z nich mia ła po czu cie, że
przy wy bo rze raj stop naj wyż szej ja ko ści kie ru ją się oce ną fak tu ry, ście gu,
trwa ło ści, po ły sku, wa gi. Prze ko na ne by ły za tem, że roz po zna nia te go do ko -
nu ją, an ga żu jąc zmysł do ty ku i wzro ku. Ze wzglę du na to, że pro duk ty nie
róż ni ły się pod wzglę dem ja ko ści, każ dy z nich po wi nien zo stać uzna ny
za naj lep szy przez ok. 25% ko biet. Sta ło się jed nak ina czej: (…) nie uświa -
do mio ny bo dziec – za pach – miał za sad ni czy wpływ na do ko na ny wy bór: aż
50% ko biet wy bra ło pro dukt o za pa chu nar cy zów, na to miast tyl ko 8% wy -
bra ło pro dukt bez za pa chu31.

Du że moż li wo ści od dzia ły wa nia na kon su men ta w spo sób dla nie go
nie uświa do mio ny, czy li ma ni pu lo wa nia je go per cep cją, da je rów nież sto -
so wa nie me cha ni zmów opar tych  na wa run ko wa niu kla sycz nym. Ze wzglę -
du na po ru sza ny tu te mat ko mu ni ka cji sen so rycz nej, war to przy wo łać,
za Fal kow skim i Tysz ką, ba da nie Gor na (1982), w któ rym pre fe ren cja pió -
ra okre ślo ne go ko lo ru (ja sno nie bie skie go lub be żo we go) wa run ko wa no
mu zy ką pusz cza ną pod czas oglą da nia re kla my. Wcze śniej sze usta le nia
wy ka za ły, że oby dwa ko lo ry lu bia ne są przez ba da nych tak sa mo, mu zy ka
na to miast, w za leż no ści od jej ro dza ju bu dzi ła po zy tyw ne emo cje (ścież ka
dźwię ko wa z fil mu Gre ase) lub ne ga tyw ne (mu zy ka in diań ska). Stwo rzo -
no czte ry gru py eks pe ry men tal ne – dwie z nich oglą da ły pió ra ja sno nie bie -
skie lub be żo we na tle mu zy ki lu bia nej, dwie po zo sta łe ro bi ły to sa mo
na tle mu zy ki nie lu bia nej. Ba da nych po in for mo wa no, że ich ce lem jest
wy łącz nie oce na mu zy ki, po nie waż ma być ona wy ko rzy sta na w re kla mie
piór. 

W po dzię ko wa niu za udział w ba da niu uczest ni cy otrzy ma li w pre zen cie
pió ro, któ re go ko lor (ja sno nie bie ski lub be żo wy) mo gli sa mi wy brać. Pro -
por cja wy bo rów pió ra w ko lo rze, któ ry był ko ja rzo ny z mu zy ką lu bia ną (gru -
py 1. i 2.) w po rów na niu z wy bo ra mi pió ra w ko lo rze, któ ry nie wy stą pił
w re kla mie wy no si ła 3,5: 1. Na to miast w wy pad ku mu zy ki nie lu bia nej (gru -
py 3. i 4.) wy bór ko lo ru pió ra, któ ry nie po ja wił się w re kla mie na tle mu zy -
ki nie lu bia nej wy no sił 2,5: 1. In te re su ją ce by ło tak że to, że po da jąc po wo dy

180
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wy bo ru ko lo ru pió ra, tyl ko 2% ba da nych wy mie ni ło mu zy kę. Zde cy do wa na
więk szość twier dzi ła, że po pro stu lu bią ko lor, któ ry wy bra li32. 

Ko mu ni ka cja sen so rycz na, a wraz z nią sy ne ste tycz na, do star cza no wych
na rzę dzi, któ re w ko mu ni ka cji z kon su men tem mo gą słu żyć per swa zji i ma -
ni pu la cji. W dys ku sjach na te mat gra nic mię dzy per swa zją a ma ni pu la cją33,
naj czę ściej wska zy wa nym czyn ni kiem róż ni cu ją cym jest świa do mość od -
bior cy ko mu ni ka tu. Nie szcze rość in ten cji i nie jaw ny spo sób od dzia ły wa nia 
na od bior cę naj czę ściej przy pi sy wa ny jest ma ni pu la cji, pod czas gdy per swa -
zję trak tu je się ja ko do radz two w do brej wie rze. Bez wzglę du jed nak na to,
jak za kla sy fi ku je my dzia ła nie w spo sób nie jaw ny dla od bior cy, ko mu ni ka cja
te go ro dza ju bu dzi kon tro wer sje. 

Aby uwol nić ko mu ni ka cję sen so rycz ną od za rzu tu dzia ła nia nie etycz ne -
go, na le ża łoby uży wać jej, uprze dza jąc o tym od bior cę. Mo gło by to jed nak
ob ni żyć sku tecz ność tej me to dy. Wspo mnia ny wy żej eks pe ry ment prze pro -
wa dzo no w dru giej wer sji – po ło wę osób ba da nych po in for mo wa no wcze -
śniej, że bę dą mu sie li wy brać jed no z piór. Oka za ło się, że oso by wcze śniej
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32 Ibi dem, s. 32.
33 Re na ta Grze gor czy ko wa funk cję na kła nia ją cą wy po wie dzi oma wia na stę pu ją co: Na -

cisk na od bior cę mo że mieć na ce lu: 1. wy wo ła nie dzia ła nia słow ne go (py ta nia) lub in ne go
(dy rek ty wy: roz kaz, groź by, proś by itp.), a tak że: 2. Wpły nię cie w pe wien spo sób na od -
bior cę, przede wszyst kim na je go stan men tal ny przez per swa zję (ra dy i in ne go ty pu wy po -
wie dzi przede wszyst kim war to ściu ją ce), bądź też przez dzia ła nie ma ni pu la cyj ne uni ka ją -
ce jaw ne go prze ko ny wa nia – Pro blem funk cji ję zy ka i tek stu w świe tle teo rii ak tów mo wy,
R. Grze gor czy ko wa, [w:] Ję zyk a kul tu ra, pod red. J. Bart miń skie go i R. Grze gor czy ko wej,
t. 4, Uni wer sy tet Wro cław ski, Wro cław 1991, s. 24. Do ro ta Zdun kie wicz -Je dy nak, okre śla -
jąc róż ni ce mię dzy per swa zją a ma ni pu la cją, rów nież wska zu je na nie szcze rość tej ostat niej
– D. Zdun kie wicz -Je dy nak, Ję zy ko we środ ki per swa zji w ka za niu, Po li gra fia Sa le zjań ska,
Kra ków 1996, s. 37.

Wpły wa nie na od bior cę w ta ki spo sób, że jest on te go nie świa do my by wa jed nak rów nież
wy róż ni kiem per swa zji: Funk cja per swa zyj na wy po wie dzi jest to szcze gól na od mia na funk cji
ko na tyw nej, po le ga ją ca na usi ło wa niu uzy ska nia re al ne go wpły wu na spo sób my śle nia lub
po stę po wa nia od bior cy, jed nak że nie dro gą bez po śred nie go roz ka zu, lecz me to dą uta jo ną
i po śred nią, tak iż w wy po wie dzi do mi nu je z po zo ru in na niż ko na tyw na funk cja ję zy ko wa (np.
funk cja es te tycz na, po znaw cza, emo tyw na itp) – Sło wo – per swa zja – kul tu ra ma so wa, S. Ba -
rań czak, „Twór czość”, 1975, nr 7, s. 49.

Por. też: Gro dziń ski 1983, Ma ni pu la cja i obro na przed ma ni pu la cją 1984, za: Pro pa gan -
da, per swa zja, ma ni pu la cja – pró ba upo rząd ko wa nia po jęć, I. Ka miń ska -Szmaj, [w:] Ma ni -
pu la cja w ję zy ku, pod red. P. Krzy ża now skie go i P. No wa ka, Wy daw nic two UMCS, Lu blin
2004, s. 23. 



po in for mo wa ne o ko niecz no ści wy bo ru pió ra kie ro wa ły się w swo im wy bo -
rze wia do mo ścia mi o pro duk cie, ja kie prze ka zy wa no w re kla mie, na to miast
oso by, któ rym nie wspo mnia no za wcza su o póź niej szym do ko na niu wy bo ru,
wy bie ra ły (tak, jak w pierw szym eks pe ry men cie) ko lor pió ra sko ja rzo ny
z mu zy ką lu bia ną34. Wnio sek z tych eks pe ry men tów wska zu je rów nież
na waż ny ele ment pro ce su ko mu ni ka cji per swa zyj nej (czy ma ni pu la cyj nej)
– na sta wie nie od bior cy. Ba da nia zo sta ły bo wiem pod su mo wa ne na stę pu ją -
co: (…) waż ny jest cel, któ ry ma kon su ment, kie dy prze twa rza in for ma cję za -
war tą w re kla mie. Wte dy, gdy kon su ment jest za in te re so wa ny za ku pem to wa -
ru, a więc gdy w trak cie oglą da nia re kla my je go ce lem jest usta le nie mar ki
to wa ru, wa run ko wa nie kla sycz ne nie od no si efek tu. Efekt ten jest na to miast
wi docz ny wów czas, gdy kon su ment oglą da re kla mę w ce lu za ba wo wym czy
es te tycz nym i w da nym mo men cie nie za mie rza ku pić re kla mo wa ne go to wa -
ru35.

Ko mu ni ka cja mar ke tin go wa, w tym rów nież sen so rycz na, a z nią sy ne -
ste tycz na, dą ży przede wszyst kim do prze ko na nia kon su men ta do wa lo rów
da ne go pro duk tu (mar ki, przed się bior stwa) lub skło nie nia go do za ku pu
(sko rzy sta nia z usług). Dzia ła nia te mo gą mieć za rów no cha rak ter per swa -
zyj ny jak i ma ni pu la cyj ny. Przy wo ły wa ne w ni niej szej pra cy ba da nia po -
twier dza ją, że wy wie ra nie wpły wu na kon su men ta świa do me go pro ce su,
w któ rym uczest ni czy, mo gło by się oka zać nie sku tecz ne. Ko mu ni ka cja sy -
ne ste tycz na wy da je się jed nak mieć du że za sto so wa nie w dzia ła niach słu żą -
cych wspar ciu wi ze run ku marki lub przedsiębiorstwa, ta kich jak two rze nie
at mos fe ry w da nym miej scu, przy da nej oko licz no ści. W przy pad ku te go ro -
dza ju prak tyk, świa do mość od bior cy nie osła bia za mie rzo ne go efek tu, co
po zwa la na pro wa dze nie ko mu ni ka cji w spo sób uczci wy. 

Ty mi wnio ska mi koń czą się pro wa dzo ne w ni niej szej pra cy roz wa ża nia
na te mat etycz ne go wy mia ru za sto so wa nia sy ne ste zji w ko mu ni ka cji z kon -
su men tem. De cy zja o za nie cha niu ich po głę bie nia opar ta zo sta ła na prze ko -
an niu, że w przy szło ści ilość przy kła dów za sto so wa nia sy ne ste zji w ko mu -
ni ka cji mar ke tin go wej bę dzie znacz nie więk sza, co wzbo ga ci ma te riał
ba daw czy i umoż li wi prze pro wa dze nie szer szej ana li zy. Ko mu ni ka cja sy ne -
ste tycz na jest dzie dzi ną, któ ra do pie ro się roz wi ja, w związ ku z czym ilość
przy kła dów jej za sto so wa nia jest jesz cze zni ko ma. Przy to czo ne w ni niej szej
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pra cy ba da nia wy da ją się jed nak być wy star cza ją cym uza sad nie niem przy -
pusz cze nia, że ko mu ni ka cja sy ne ste tycz na bę dzie sku tecz nym na rzę dziem
wy wie ra nia wpły wu na kon su men ta, przez co jej po pu lar ność bę dzie wzra -
stać.

Mag da le na Ba siak
In sty tut Dzien ni kar stwa Uni wer sy te tu War szaw skie go

SY NA ESTHE SIA AS A NEW TO OL IN MAR KE TING COM MU NI CA TION

S u m  m a  r y

The pa per at tempts to pre sent the ore ti cal con si de ra tions on the pro blem of using sy -
na esthe sia as a new to ol in mar ke ting com mu ni ca tion. The au thor de mon stra tes the
pro spects for sen so ry com mu ni ca tion’s de ve lop ment – espe cial ly its in flu en ce on
cu sto mer’s per cep tion. Using sen so ry bran ding me tho do lo gies is su re ly a big chal -
len ge for mar ke ting ma na gers, but on the other hand the ethi cal di men sion of com -
mu ni ca tion which ap pe als to our fi ve sen ses is con tro ver sial. The pa per di scus ses the
are as that are af fec ted by ma ni pu la tion. The ma in pro blem is that it co uld be im pos -
si ble to use sen so ry com mu ni ca tion in ethi cal and ef fec ti ve way in the sa me ti me. 

Key words: sy na esthe sia – com mu ni ca tion –mar ke ting– per cep tion – in flu en ce 


